
As tecnologias digitais são cruciais para que a UE se torne climaticamente 
neutra até 2050, o objetivo fixado no Pacto Ecológico Europeu.

5-9 % da utilização 
de eletricidade

mais de 2 % das emissões mundiais 
de gases com efeito de estufa 
(tanto quanto todo o tráfego aéreo)

Reduzir a pegada de carbono do setor das TIC

Se não for controlada, 
a pegada das TIC 
poderá aumentar para 
14 % das emissões 
mundiais até 2040.

Atualmente, o setor das 
TIC é responsável por:

Mas as tecnologias 
podem também 
permitir:

2040

Reduzir as emissões em 
7 vezes mais do que o volume 
gerado pelo setor das TIC;

uma redução das 
emissões mundiais que 
pode atingir 15 %.

A inteligência artificial, a supercomputação e os dados 
agrupados facilitarão a análise e a tomada de decisões 
sobre a crise climática e o ambiente, o que possibilitará 
uma melhor definição das políticas.
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Adoção de medidas que visam melhorar o desempenho do setor das TIC 
nos domínios da eficiência energética e da economia circular, desde 

as redes de banda larga até aos centros de dados e aos dispositivos TIC.

Introdução de novos «passaportes de produto» destinados a informar os 
consumidores e a indústria sobre a origem, a composição, incluindo as substâncias 
raras e perigosas, o tratamento em fim de vida e a reciclagem dos produtos.

Melhorar as regras que visam prolongar a duração dos dispositivos 
eletrónicos e facilitar a sua reparação e reciclagem.

Os consumidores apoiam 
fortemente esta medida.

Um inquérito Eurobarómetro 
recente revela que 64 % dos 
utilizadores gostariam de manter 
os seus dispositivos digitais durante 
5 a 10 anos.

O alargamento por um ano do tempo de vida de 
todos os telemóveis inteligentes na UE permitiria poupar 
2,1 milhões de toneladas de CO2 por ano até 2030, 
o equivalente a retirar da circulação um milhão de 
automóveis.

64 %

A iniciativa «Destino Terra» permitirá criar um modelo digital 
de alta precisão (um «gémeo digital») da Terra, que melhorará 
radicalmente as capacidades europeias em matéria de previsão de 
fenómenos meteorológicos extremos, de medição do impacto das 
alterações climáticas e de gestão das catástrofes naturais e ambientais.

Em março de 2020, a Comissão adotará uma estratégia industrial da 
UE para apoiar a transformação ecológica e digital da economia da UE.

A estratégia digital contribuirá para que 
o Pacto Ecológico Europeu permita à UE ser 

climaticamente neutra

Lançar uma nova estratégia industrial da UE1

Apoiar a economia circular

Lançar uma iniciativa a favor dos 
dispositivos eletrónicos circulares

Reforçar a capacidade da UE em 
matéria de prevenção e gestão 
de catástrofes ambientais
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Desenvolver sistemas 
inteligentes para reduzir 
o congestionamento do tráfego 
e melhorar a mobilidade.

Garantir que as regras europeias sobre contratos públicos 
ecológicos abrangem todos os produtos e serviços de TIC.

Garantir uma melhor utilização das 
tecnologias digitais para lidar com as 

alterações climáticas e proteger o ambiente.

Aumentar a sua eficiência energética, recuperar a energia 
dos resíduos e utilizar mais fontes de energia renováveis.
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Promover os transportes 
automatizados 
e conectados

Tornar a contratação pública 
mais sustentável

Tirar partido da inteligência 
artificial, da tecnologia 
5G, da computação em 
nuvem e periférica e da 
Internet das coisas

Tornar os centros de dados e as 
infraestruturas TIC climaticamente 
neutros até 2030
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